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IN DEZE STENEN BANK ...

Een fraaie mix van allerlei: een heu se Heese dakloze, wandelen, natuur, verdwenen zangkoren, een
zwamverhaal en wat actuele raadsels. In de bijgesloten Stenen Bank-berichten allerl ei actuele ontwikkelingen in onze buurt. Ook een oproep om in het kadervan uw persoon I ijk maatschappelijk ondernemen actief te worden in uw eigen woonomgeving. Genoeg leesvoer en stoftot nadenken voor onder
de kerstboom. De redactie wenst u veelleesplezier en een goed en gezond nieuwjaar. Wij hopen u te
ontmoeten op de nieuwjaarsborrel op 9 januari, om 1g.oo in de Petruskerk.

Door: jan Bra u er

Op Zondag zwijgen de Petrusklo
jarenlang klonken elke zondagochtend om kwart voortien de klokken van de Petruskerk. Ze kondigden de dienst aan van de protestantse
gemeenschap van Hees. Op 30 november gebeurde dat de laatste keer,
voorlopig althans. Vanaf? decembervinden de diensten namelijk plaats
in de Maranathakerk aan de Steenbokstraat.

'Dit is
natuurlijk best een ingreep in het dagelijkse leven van Hees.
Maar ik wil er ook weer niet te dramatisch over doen, want
we doen de kerk niet dicht. De protestantse gemeente zal
incidenteel gebruik blijven maken van de kerk. En de kerk
blijft beschikbaar voor trouwerijen, begrafenissen, maar ook
voor de bekende culturele activiteiten, zoa ls de Bach-cantates. En op zondag gebruikt ook een Evangelische gemeente
de kerk voor haar diensten. De Petruskerk is dus niet buitenbeeld en zal haar plaats in het leven van Hees behouden.'
Dominee Henk Gols duidt het historische moment:

Foto's: Piet Koster

Historisch moment

Henk Gols is vanaf1999 dominee te Hees en realiseert zich

De gebeurtenis past nadrukkelijk in een West- Europese

het historische moment van het vertrek van de diensten.

ontwikkeling: overal sluiten kerken en kloosters. Ook

'Inderdaad een beetje pijnlijk, dat wel, maar we moeten er
ook weer niet te moeilijk over doen. Wij nemen nu deze stap,
het is onduidelijk of die onomkeerbaar is. Want we weten
niet wat de toekomst brengt. Ik sluit niet uit dat we de kerk
ooit opnieuw in gebruik zu llen nemen. Maar op dit moment
is het verstandig dat we de wekelijkse diensten verplaatsen
naar de Maranatha-kerk.'

in Hees, denk maar aan het Capucijnerklooster aan de
Wolfskuilseweg. Henk Gols: 'Het is een

cultureel gegeven in
heel West-Europa en daar merken wij hier in Hees ook iets
van. Vroeger hoorde iedereen bij de kerk en die lag gewoon
om de hoek in je buurt. Toen was het vanzelfsprekend om bij
een kerk te horen, maar er was ook sprake van een zekere
sociale dwang. Nu kiezen mensen uit vrije wil vooreen kerk
en die ligt vaak niet om de hoek. Daarom worden geloofsgemeenschappen kleiner en misschien wel naar meer reële
proporties teruggebracht. Onze groep is best vitaal, maar
een beetje klein. Een te kleine gemeenschap heeft te weinig innerlijke veerkracht. Daarom is het vooronze Heese
geloofsgemeenschap goed dat we aansluiting zoeken bij een
grotere groep; voor vers bloed en kruisbestuiving. We hebben
een protestants karakter met een open opstelling.'

Gezondheid en milieu in Nijmegen-West
Door: Miny Schennink-Paus.

wel eens naarelders-Neerbosch - uitgeweken en uit-

Gezondheidbeleving stond in juni op de agenda van een eerste bijeenkomst met vertegenwoordigers van de gemeente, enkele belangen groepen (o.a. de Vereniging Dorpsbelang Hees), de GG&GD. en het RIVM.
Afgesproken werd dat een onderzoek naar de gezondheidsbeleving
door het RIVM en de GG&GD, een plek moest krijgen in het bredere
'Milieuprogramma West en Weurt'. Op 7 oktoberwerd een eerste toelichting gegeven op de ideeën rond genoemd onderzoek, op basis van al
enkelejaren bekende cijfers.

eindelijk weer teruggekeerd . Dus je weet het maar nooit!

Zo werd een drieta l thema's uit de verschillende stadsdelen van Nijmegen met

Maarvoorlopig zullen we ze moeten missen, die zondagse

elkaarvergeleken en met het gemiddelde van heel Nijmegen. Die drie thema's

klokken!

zijn:

Ruim 100 jaar geleden is de protestantse gemeente ook

____ .... _______________________________ _
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Het percentage adressen waar men zegt ongerust te

Dit overzicht samenvattend kunnen we constateren

zijn over de milieukwaliteitvan de bodem in de buurt.

dat de bewoners van Oud-West zich het meest van alle

Men beschikt over de gegevensvan 2000 en van 2005.

Nijmegenaren bezorgd maken over de milieukwaliteit

Het percentage adressen met ervaren stankoverlast in

van de bodem in hun buurt. Ook zien we dat de bewoners

de buurt. Ook hier gegevensvan 2000 en 2005.

van zowel Oud - als Nieuw-West al een aantal jaren meer

Het percentage adressen met gezondheidsklachten

dan gemiddeld hinder ondervinden van stankoverlast

over de luchtkwaliteit. Hierbij heeft men alleen de cij-

in hun buurt en dat m.n. de bewoners van Nieuw-West

fers van 2005.

veel gezondheidsklachten hebben over de luchtkwa liteit.

In het volgende geef ik alleen de cijfers die betrekking
hebben op Oud-West (met de Biezen en de Wolfskuil), op
Nieuw-West (met Hees, Heseveld en Neerbosch) en van
Nijmegen-totaal.

ad
Vijfjongeren tussen de 16 en 23jaar

te bieden om weer aan te haken bij

voortaan in Sancta Maria overnachten

uit Nijmegen en omgeving die geen

in een eigen kamer, het gaat om vijf

Oud-West

Nieuw-West

2005

2000

2005

2000

11%

11%

22%

6%

6%

40%

39%

48%
10%

33%

45%
21%

1: 5%a
2: 27%
3: -

in Sancta Maria
Nijmeegse zwerfjongeren kunnen

Nijmegen totaal
2000

11%

1: Oud-West scoort zowel in 2000 als in 2005, vergele-

2005

In de laatste vergadering is afgesproken dat er in januari

ken met alle andere stadsdelen, het hoogst; Nieuw-West

2009 een klankbordgroep start die zich o.a. zal buigen over

de maatschappij, is deze nieuwe

scoort relatiefhoog in 2000 en laag in 2005; het is het

de bundeling van al aanwezige onderzoeksgegevens, over

vaste slaapplaats hebben, kunnen nu

Nachtopvangvolgens IrisZorg nodig.

enige stadsdeel waar de score gelijk bleef. In alle andere

aanvullende vragen en analyses (bv. rondom de gevolgen

bedden. Bij de nieuwe Nachtopvang

terecht in Sancta Maria, vanafl7.00

Het vormt een schakel tussen de

stadsdelen is het percentage gestegen. Een verklaring hier-

van de aanleg van de stadsbrug) en over te nemen maat-

kunnen ze ook eten, douchen en de

uur tot 's morgens 9.00 uur. Ze kun-

straat en de reguliere voorzieningen

voor is niet gegeven.

regelen n.a.v. de onderzoeksresultaten. Ook zal de GG&GD

was doen. lrisZorg, de instelling voor

nen ook begeleiding en ondersteuning

in de hulpverlening en het onderwijs.

ad 2: In alle stadsdelen is dus sprake van een stijging

nagaan of het mogelijk is om de cijfers m.b.t. hetvoorko -

verslavingszorg en opvang, vindt het

krijgen van hulpverleners. In de regio

Vanuit de Nachtopvang kunnen de

in het percentage mensen dat stankoverlast ervaart. (

men van kanker beschikbaar te krijgen op stadsdeel niveau.

belangrijk om jongeren een eigen

zijn er circa 40 a 73jongeren onder

jongeren doorstromen in trajecten

Naast Oud - en Nieuw-West zitten ook Lindenholt en het

Bestaand onderzoek wordt dus zoveel mogelijk geactu-

nachtopvang te bieden, los van de

de 18 jaar zwervende tussen tijdelijke

op het gebied van wonen, scholing en

Stadscentrum op beide meetmomenten boven hetgemid-

aliseerd en nieuwe ontwikkelingen worden gevolgd, o.a.

bestaande slaapplaatsen voor vol-

opvangplekken en familie, vrienden

werken, die IrisZorg in Sancta Maria

delde van Nijmegen .)

de gevolgen van de nieuwe brug! Duidelijk is: het is nog te

wassenen. "Daar vinden ze

en kennissen. Deze groep was tot nu

aanbiedt.

ad 3: Ook vergeleken met de andere stadsdelen springt

vroeg om conclusies te trekken; het is zeker niet te vroeg

toeafhankelijk van bestaande opvang

Nieuw-West hier duidelijk uit, (gevolgd door het

om de vinger aan de pols te houden!

voor oudere daklozen. Om meer rust

Stadscentrum met een score van 15%.)

verkeerde
leermeesters, hier kunnen we ze nog
proberen te verleiden om iets van hun
leven te maken, zo stelt lriszorg.
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Fietsschouw met de stadsdeelbeheerder
Door: Mieke Welsehen

Artiesten uit Hees gezocht

Ewart van der Putten is onze nieuwe stadsdeel be heerder. Let wel: de vierde in tweejaar tijd! Hij is verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van groen
en grijs in Hees. Met hem is onlangs door de buurt
gefietst voor een fietsschouw.

je kunt er maar vroeg bijzijn. Op

geleid door René jongen . Vooraf is ons gevraagd om in

stadsmuren van Nijmegen (afge -

Zaterdag njuli 2009 organiseert de

de wijk opmerkingen over verbeteringen te verzame-

broken in de jaren na 1880) was

Vereniging Dorpsbelang Hees weer

len en dan u itdru kkel ijkniet over de bekende kleine

Hees in de verte

Herinrichting sportpark
Oscar Carréstraat

Lang geleden kon je Hees nog
Ewart stuurt ook de onderhoudsploeg aan, die wordt

vanuit de verte zien. Hoe dat
kwam? Heel simpel. Buiten de

het landschap leeg en ten westen

een Midsummernight Concert in

ergernissen zoals hondenpoep. Door de afdeling beheer

van de stad was de toch beschei-

Park West. Het concert is nu al drie

van de Gemeente is een speciaal boekje ontwikkeld

den toren van de Heese kerk het

jaar lang een groot succes: steeds

getiteld:"Kijken naar je Wijk". Met behulp hiervan kun-

eerste watje vanaf de stadswal

meer artiesten (in spé) treden op voor

nen wijkbewoners rapporteren aan de afdeling Beheer en

in het oog viel. Nu de ruimte rond

wijkbewoners. Het publiek is meestal

Onderhoud. En die zet dan extra klussen uit, los van het

Hees helemaal is volgebouwd , is

razend enthousiast en de artiesten

reguliere onderhoud van de bekende Bel - & Herstellijn die

die bescheiden Heese toren lager

vinden het genoeglijk en prettig.

iedereen altijd kan bellen.

buurt. Landschappelijkgezien is

Amateur of profess ioneel

Deze keer leverde de fietsschouw soms complimenten op,

Hees dus niet enkel omsingeld door

Wij willen het komend jaar als het

maartoch waren er meer klachten. We noemen er enkele:
- de enorme kap van bomen aan de Kerkstraat, die voor

dan menig modern gebouw in de

Nijmegen, maar er ook in onder

ware ook een Zomertuin-aspect toe-

gegaan. Dat hoogbouw zijn omge-

voegen: we willen de dichters uit Hees

ving letterlijk vernedert, kun je

een podium gaan bieden. Daarom:

- een kwestie vanuit de Dominicushof met een (fiets) pad

ook goed zien a Is je door de Goffert

iedereen in Hees, die nu al een paar

vanafhet Dominicuscollege, direct langs de woningen;

veel bewoners als een onaangename verrassing kwam

- vanuit Park Schoonhorst aandacht voor zieke bomen

rijdt. Sinds het markante hoge

jaar gedacht heeft:

Fifty-two Oegrees-gebouw achter

'dat kan ik ook best, of misschien zelfs

de bomenhorizon verschijnt, ervaar

nog beter': grijp uw kans! En de dich-

- de zorg over de nieuwe boom bij de Petruskerk

je dat grote park a Is kleiner en

ters onder ons worden dus nadruk-

-het trapveldje aan de Pornonastraat

begrensd, terwijl het vroeger ein -

kelijk gevraagd zich te melden! Als u al

- en tot slot de situatie in Park West fase lil. Het noorde -

deloos leek. Als je vanaf de nieuw-

eerder heeft opgetreden of nog nooit:

lijk deel van het Park, vanaf de hoek Bredestraat, waar

bouw aan de Dennenstraat naar

graag aanmelden, liefst voor eind

overlast is van de paardenweide tot en met de Stichting

langs de Kerkstraat

het zuiden kijkt, steekt ook daar

december!!!

Over a I. Het onderhoud is daar eerst heel slecht geweest,

weer dat dekselse Fifty-two Degrees

Vanafjanuari 2009 spreken wij met

maar laat in het seizoen alsnog opgepakt en erg grof uit-

-gebouw de kop op. Nooit geweten

iedereen en kunnen het programma

gevoerd. De lijstjes die we over dit Parkgedeelte hebben

heerder over onderhoud en groen in Hees. Ook is er twee-

dat Hees zo dicht bij de Goffert lag.

gaan samenstellen. Wij zijn de werk-

gemaakt, dateren overigens al vanaf2oo6.lntussen is

maal per jaar overleg met stadsdeelmanager Sirgit van

groep SOCU (sociaal cultureel) van

wel de herstructurering van het Sportpark aan de Oscar

Kerkoerle of haar vervangster Mi ria m Broekmaat, waaraan

de Vereniging Dorpsbelang Hees en

Carréstraat/hoek Industrieweg gestart.

ook wijkagente Monique Kropman deelneemt. In dat over-

Henk Termeer

Daarvoor is er regelmatig overleg met de stadsdeelbe -

U kuntzich aanmelden: Pertelefoon:

Ee n compliment was er voor de nieuwe speeltuin op het

leg gaat het over mogelijke problemen met de leefbaar-

3778164of2733361. Peremail kan ook:
miekewelschen@tiscali.nl of Ellen.

veld naast Stichting Overal. Er wordt erg veelgebruikvan

heid in Hees, zoa ls hangjongeren . Ook de incidenten in de

gemaakt en het ziet er Ie uk u it.

volkstuinen, illegale bewoning, handhavingvan bestem -

hoogveld@gmail.com

mingsplannen en over veiligheid zijn de thema's die aan
de orde komen . Op deze manierwillen wij goed contact

Lange adem

4

de ten nbank

1

dece mber 2oos

blijven houden met de gemeente. Problemen worden snel

We moeten wat betreft onderhoud een lange adem heb -

ges ignaleerd en kunnen aangepakt worden, omdat ze

ben en vooral erg veel geduld. De werkgroep Park West

di reeter doorkomen bij de verantwoordelijkeafdelingen

probeert de vinger aan de 'beheers'- pols te houden .

ten stad hui ze.
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In gesprek met Theo Voorn

Ik ken Wiltem en Henken Arie en Sjorsen jaap ..... .
Door: Jacques de Vroom en

Als we een verkiezing zouden organiseren 'Wie is er
de bekendste Heesenaar' dan zou hij een goede kans
maken op de eerste plaats te eindigen: Theo Voorn,
de verkopervan hetStraatmagazine bij de ingang
van Albert Heijn aan de Molenweg. Een gloeiend hete
zon, regen, sneeuw, een snijdend koude wind, ze kun nen Theo niet van zijn plek jagen. Hij staat er als een
schildwacht. Met een vriendelijke groet voor iedere
klant van Albert Heijn.

Ik ben als verkoper begonnen op de Mariënburg bij de bibliotheek. Zo'n beetje de slechtste plek uan Nijmegen. Niemand
verkocht er iets. Maar ik wel. Ik was meteen de beste verkoper. Het gaat erom datje gewoon vriendelijk bent tegen
de mensen, een gezellig praatje met ze maakt. Ik heb ook in
Nijmegen Oost gestaan. Daar zijn de mensen veel afstandelijker dan hier in Hees. Als er daartien keer per week
iemand iets tegen je zei, had je een goeie week. Hier haal je
dat makkelijk per dag. Het is daar in Oost meer zo'n milieu
uanje moet anderen niet te veel over jezelf laten weten.
Heesenaren zijn veel opener dan die mensen in Oost.

Werk
Ik ben eigenlijk Amsterdammer. Na twee jaartuinbouwschool kreeg ik werk in Aalsmeer. Ik heb daar ook nog bij
Albert Heijn gewerkt. Ik had een eigen pad in beheer. Dat ging
hartstikke goed. Ik had non food: lucifers, sokken, noem maar
op. Nou gaat dat allemaal met de scanner. Maar toen moest
je als padbeheerder nog alles in zo'n pad regelen, inrichten en
in de gaten houden. Na twee maanden proefzei mijn chef:'je
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bent niet de snelste werker, maar omdat je zo precies werkt
is de omzet wel verdubbeld." Maarondertussen had ik een
vriendinnetje, Annelies. Die kwam uit Groesbeek. We konden
twee kamers krijgen bij een tante uan haar in Nijmegen. En
zo ben ik hier terechtgekomen.

Ouders
Toen ik tweejaar op de tuinbouwschool zat, haalde mijn
vader me eraf omdat ik te goede cijfers had. Dat klinkt heel
achterlijk. Maar mijn vader was zelfeen slechte leerling
geweest, had in de oorlog ook niet veel mogelijkheden gehad
en was daarbij een heeljaloers mannetje. Op de lagere school
was ik geen goede leerling maar dat kwam door huiselijke
omstandigheden. Mijn vader sloeg me altijd. Op de tuinbouwschool was ik meer bij hem uit de buurt. Ik kon me beter
concentreren. Dus presteerde ik ineens wonderbaarlijk goed.
Op het einde uan de eerste klas haalde de directeur me vóór
alle ouders naar voren en zei dat ik de beste leerling uan de
150 eerste-klassers was. Mijn vader was woedend. Positieve
aandacht moest naar hem toe, niet naar mij. Dus heeft hij mij

toen thuis maareens flink afgerost. En het tweede jaar was
ik hartstikke slecht op de tuinbouwschool.
Mijn moeder werd altijd door mijn vader in elkaar getimmerd. Is dat later ook over gaan nemen, omdat ze geen andere keus had. Als mijn vader hoorde dat ik te laat was thuisgekomen gaf hij mij steevast een pak slaag. Dus mijn moeder
ging denken, ik sla liever mijn eigen kind dan dat ik mijn kind
door hem laat slaan, want hij doet het een stuk harder. Mijn
moeder sloeg omdat ze zelftien jaar in elkaar was geramd. Ik
heb uan familieleden gehoord dat ze 's morgens na de eerste
huwelijksnacht al een blauw oog had. Mijn vader is uier jaar
geleden gestorven. Van mijn moeder weet ik het niet. Ik denk
dat ze ook dood is. Mijn moeder wilde mij liever niet zien, niet
omdat ze mij niet wilde zien, maar omdat alles uan vroeger
weer boven kwam als ze mij zag.

Standplaats Hees
Ik sta graag bij Albert Heijn. Heb daar heelleuke mensen
leren kennen. Het gaat erom datje aardig bent tegen mensen. Ik geef ze soms ook een advies. Bijvoorbeeld over planten
waar ik verstand uan heb. Ik zeg, om eens iets te noemen,
"Mevrouw u doet er goed aan die plant te verpotten, die
staat in een te klein potje. Dat is een plant die uier meter
hoog kan worden." Ik drink soms melk. Als een kind dan zegt:
"Hé mama, die meneerdrinkt melk." Dan zeg ik:"Dat moet
jij ook doen. Melk is gezond. Dan word je net zo groot als ik."
Dat vinden de mensen leuk. Er kwam hier iedere dag een oud
vrouwtje die altijd urolijk was. Op een dag komt ze naar me
toe, heel diep gebukt. "Kijk," zegt ze, "ik kan niet meer lachen.
Mijn man is vorige week overleden. Ik heb hem gisteren
begraven." Ik heb haar sinds die dag achteruit zien gaan. Is

depressief geworden.
Ik hou ook uan een grapje, om er de moed in te houden.
Komt er een urouw aan met een mandje uoor op de fiets. Ik
zeg:"Weetje dat al die mandjes terug naar de fabriek moeten? O,ja," uraagt ze, "waarom dan?" Ik zeg: "Het schijnt dat
ze lekken, daar zitten gaatjes in." Dat moeten ze merken bij
Albert Heijn, dat er heel veel mensen lachend de winkel in
lopen. Ik heb veel aanspraak omdat ik ook heel aanspreekbaar ben. Een keer heb ik een paar klappen gekregen uan een
man, omdat hij mij verkeerd begreep. Heb niet teruggeslagen
maar heb hem wel aangegeven bij de politie. Hij heeft een
flinke boete gekregen. Komt hij een paar weken later naar
me toe en zegt: "Het is toch goed datje me hebt aangegeven
want vroeger zaten mijn handen nogallos en nou denk ik
toch een tweede keer na voordat ik iets doe." Het is nu hoi
Theo en hoi Tonnie. Last heb ik eigenlijk alleen gehad met die
muzikanten, Roemenen of Bulgaren. Die hebben hiergeen
werkvergunning. Ze hebben geprobeerd mijn plekje in te
nemen. Maar het personeel uan Albert Heijn heeft ze mooi
weggestuurd. Ze hebben me daarna een keer opgewacht. Ze
dachten met zijn drieën kunnen we die Hollander wel aan.
Maar dat was dus omgekeerd. Die Hollander ging achter die
Bulgaren of Roemenen aan. Maar dat zijn uitzonderingen. Ik
sta hier graag en ik kan goed met de mensen opschieten. ja,
ik ken er zoveel, uan voornaam dan. Ik ken Willemen Henken
Arie en Sjorsen Henkie en zijn vader en jaap en nou ken ik jou
ook,Sjaak.
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Foto's: Frankjongejan

Door: Fransje Brakkee-E

Foto: Sursumcorda op concours in Rotterdam 1954

Het is herfst 2008; tijd om volop van

Dan, o treurigheid, op de Korte

meer te bekennen. Nog een eik vlak-

het Heese bladtapijt te genieten.

Bredestraat, even voorbij nr. 46, een

bij het stoplicht Schependom laan/

Ditjaar is er meer geel dan rood,

afgezaagde boomstomp van een oude

Wolfskuilseweg ging verloren. Op

behalve dan bij de roodgloeiende

Ik zwerf maar even verder door Park

ren ging ook de 17-jarige Wim janssen in 1945 op het koor

West, Kralensnoer West, WildWest

en hij bleef2o jaar lid. Wim herinnert zich : 'Wij repeteer-

voor een fotootje. Het zijn trouwens

eik, 8o tot 100 cm doorsnede! 'Stond
je daar met je drie andere broertjes
teveel in de weg op die smalle stoep?
Neen, ik had last van schimmel tussen
mijn tenen; weer zo'n tonderzwam:je
kunt het witrot duidelijk tussen mijn
houtuezeis zien woekeren. Ik hield mij
wel sterk aan de buitenkant, maar van
binnen was ik totaal doorgerot.'

verhalen over een buitenste sportveld

ook echte plaatjes, die onder de hoed

je moet wel120 jaar oud zijn, want

aan de Oscar Carréstra at, dat ook aan

den iedere maandagavond in caféjuliana (nu beautysalon).
Daarvoor werd in café Kiep van Ra aij aan de Dennenstraat
gezongen, maardaar werd het te klein voor het koordat uitgroeide tot zo'n 6o leden. Dirigenten waren de heren Willems
en De Bont. Ons repertoire was divers. Naast kerkliederen
zongen we werken van Mozart, Strauss en het Slavenkoor.
Prachtig klonk dat! Eén keer per jaar was er een uitvoering

Amberbomen op de Lievekamphof.
Schoppend en schuivend door blad,
takafval en eikels bereik ik het kerkplein: kijk nu toch, een heuse heksen kring van vliegenzwammen: rood met
witte stippen; een "plaaaatje". Even
liggen op de vochtige, geurige grond

Door: Lidy Mahler

doorsnee nietsaan te zien -prachtig hout. De boom was wel zwaar

Deze Latijnse uitdrukking maakt onderdeel uit van de

gesnoeid, en een hele zomer zonder

katholieke mis; het betekent Verheft uw hart. Maar

blad. En ineens: ven i, vidi,foetsie zei

Sursumcorda was ook de naam van een vrij groot koor in

de gemeente.

Hees. Op de groepsfoto ziet u ze staan, in 1954 op concours
in Rotterdam. Herkent u ze? Zoals zoveel katholieke jonge-

hun sporen laten uitwaaieren. Ze

op plaatje 44 uit 1925 van "de Oude

het 'park' mag worden toegevoegd .

staan stil om de mooie gele haag-

Ansichten" staat daar een hele club

Wat kan de gemeente daar met een

beukboom op de rechterhoekvan

vanjullie moseiken met een flinke

minimum aan gelden nog doen?

het grasveld. Een vertrouwd plekje;

omvang; daar moetenjullie al wel40

Even zweeft mij een door haagjes

want pas twee maanden terug scho-

jaar oud zijn geweest. Dus de tram is

omzoomd labyrint voor ogen, dat wèl

ven we even verder op onze knieën

nog bij jullie voorbijgekomen. Maar

kan blijven bestaan. Een hele bijzon-

over dat gras om er een labyrint in

ach, zo ben je ook nog een poosje heel

dere ervaring om stil naar de kern te

te knippen als kunstuiting bij het

bijzonder om te zien.' De gemeente

lopen en er verlicht weeruit te gaan.

Cultuur Criterium. Er is nu niets meer

gaat wel voorvervanging zorgen heb

Daarbij past het tot slot om nog een

van te zien, maarwel een machtige

ik gehoord.

preekstoel van een zwam op de voor-

gezinsmaaltijd (in de oorlog was dat

In het parkje achter het zwembad

gen: stevig en houtig op ooghoogte op

onze gratis eiwitvoeding). Het was

wacht me weer een verrassing: de

de stam. Met een loepje zijn de poriën

heel makkelijk om de sponzige buis-

achterste knotwilg staat ook op

van de lange, nauwe buisjes te zien .

jeslaag onder de hoed weg te schui-

de zwarte lijst van de gemeente.

Deze es - mèt zwam - kan het nog wel

ven; en het stevige vlees van de hoed

Waarom eigenlijk? Maar dat is dui-

een tijdje houden. Het rijtje staat links

verder te bewerken. Bij deze soort

delijk: een massa oranjebruine plaat-

op het voetbal parkeerterrein, achter

komen de sporen via die piepkleine

jeszwam men met wervelende hoed -

de heemtuin bij de stichting Overal.

'voor de subsidie'! De locatie werd dan door de gemeente
bepaald, maar meestal was het optreden in Hees in de
muziektent naast de Petrus kerk. Sursumcorda ging ook op
concours, zoals in Rotterdam. Behalve de spanning van de
strijd met so koren, was het een fantastisch 'Hees uitje' dat
meestal eindigde in een groot feest omdat we vaak met de
eerste prijs naar huis gingen.'
Er zijn nog wel wat vragen over het koor, zoals: wie richtte
het op en wanneer stopte het? Misschien heeft u ook nog
wel mooie documenten of foto's. Dit materiaal en aanvullingen over Sursumcorda of andere Heese koren kunt u
kwijt bij de werkgroep Historie, bij Lidy Ma hier, mahler5@
hetnet.nl of telefoon 024-3778540.

ste van een rij oude Essen te zien han-

lichtbruine boleet, goed voor een

buisjes naar buiten.

Sursum Corda: zingen in Hees

randen dansen onderaan rondom

Wordt vervolgd volgend jaar herfst.

zijn stam. Er is zelfs allang geen blad

Snuffelt u mee?
1948
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Door: jan Bra u er

Met of zonder 'S'?
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Door: Loekjanssen

laatste etappe, Dennenstraat
Gelukkig heeft plaatsgenoot Rob Essers een hele mooie
website www.gaypnt .demon.n 1/straatna men/ waar je
over elke Nijmeegse straat informatie kan vinden. Daar
staat over de Wofsku ilseweg: 'Een charter van 1396 noemt

reeds 'die Wolfskule' te Hees. Men trachtte oudtijds de wolven, die hier veelvuldig voorkwamen, in kuilen te vangen.
De kuil kan ook geweest zijn een plaats van samenkomst
bij de algemeen verplichte drijfjachten, die op last van den
Burggraaf door de boeren werden gehouden: In 1822 werd

In december 2001 kondigde ik aan om de wandeling, die dokter De Blécourt rond
1912 maakte, opnieuw te doen. En diezelfde wandeling dan te beschrijven vanuit
het perspectiefvan bijna honderd jaar later. Eerder zijn in de Stenen Bank verschi Ilende etappes verschenen, in dit nummer wandelen we het laatste stuk. Dr. de
Blécourt beschrijft weliswaar nog meer in onze omgeving, maar ik heb me beperkt
tot de delen die voor de lezers interessant konden zijn. Ik heb de wandeling met
plezier gedaan, hopelijk hebt u het op prijs gesteld .

nog gesproken over de Wolfkuilsche Straat en in 1924 werd
het per raadsbesluit Wolfskuilscheweg.

'De weg begon,
net als nu, van de Graafseweg naar de kruising met de
Molen weg. Hier boog de weg echter af naar het noordoosten en volgde het de huidige loop van de Molenweg (.. .).'

Tot in de jaren '6o liep de straat anders:

In 1936 kreeg een deel van de Wolfskuilseweg de naam
Dikkeboomweg; de nieuwe weg langs de huidige winkels
naar het kruispunt Nieuwe Nonnendaalseweg I Oude
Heselaan kreeg de naam Wolfkuilseweg, laterwerd dit
de Molenweg. Datgebeurde in 1953, toen tegelijk met
de naamgeving van de straten in de Vruchtenbuurt
de aangrenzende weg richting Energieweg de naam
Wolfskuilseweg kreeg. Eind 1953 eindigde de weg bij de
Bredestraat. ln 1954 kreeg het nieuwe gedeelte voorbij de Bredestraat tot aan de Energieweg de naam

In de Middeleeuwen heette de Dennenstraat nog de

het aantal paters en de moderne eisen van het onderwijs

Wolfskuilseweg en in 1967 de zijstraat tussen de huisnum -

Paichmanstege. Deze weg liep vanaf de Graafseweg hele-

deden de orde besluiten tot de (gedeeltelijke; de kapel

mers 251 en 269. Zo zit het dus met de Wolfskuilseweg ...

maal doortot Beuningen. Het Maas-Waalkanaal en de

zou behouden blijven als monument, maar brandde af)

meteenS!

industrie in Nijmegen -West hebben deze weg volledig van

sloop van het complex en tot nieuwbouw. De nieuwbouw

karakter doen veranderen (en de toekomstige Stadsbrug

aan de Energieweg is zo goed als voltooid en de wijk

zal hier nog een nieuw steentje aan gaan bijdragen) . Wij

Dominicushofwordt al weer ruim tien jaar bewoond. De

besteden in dit artikel aandacht aan het deel van ditoude

bewoners hebben enkelejaren geleden een klokvan de

------------------------------------De website www.noviomagus.nl is een ware schatkamer

Met de tram naar Hees
Door: jan Brauer

10

destenen bank I december2oo8

tracé, dat aan de Heese kant van de Energieweg ligt en dat

oudbouw van het Dominicuscollege gered en een plekje

wij kennen onder de namen Dr. de Blécou rtstraat (tot de

gegeven in de Tjalie Robinsonstraat. Binnen enkele ja ren

over het oude Nijmegen: verhalen, foto's, tekeningen,

kruising met de Kerkstra at) en Dennenstraat. Precies op de

zal er gestart worden met de bouw van een nieuwe woon -

kaarten. Ook over Hees is er veel te vinden. Deze tram -

grens van deze twee straten verrees in de jaren negentig

wijk achter Dom i nicushof.

kaartjes bijvoorbeeld van de tram naar Hees van 100 jaar

van de 2oe eeuw een nieuwe woonwijk, Dominicushof.

geleden uit de collectie van Gerard Stoer. Het zijn twee

Hier stonden tot die tijd een kapel, een klooster en de

kaa rtjes van de Nijmeegsche Tramweg-Maatschappij. De

gebouwen van het roemruchte Dominicuscollege. En daar

De Witte Poort

stoomtram hanteerde een sectietarief en deze zijn geldig

weervoor behoorde de grond toe aan de eigenaarvan

De adellijke familie Van Rijckevorsel van De Witte Poort

voor één sectieinde 1e, respectieve Iijk 2e Klasse. Het aan -

het landgoed De Witte Poort, aan de Dennenstraat gele -

heeft niet alleen bijgedragen aan de bouw van het

gegeven tariefvan 10 en 8 cent bestond in ieder geval in

gen met uitzicht op de gehele Kerkstra at. Toen de laatste

Dominicuscollege, ook de rooms - katholieke Antonius

1895. De lijn Station - Neerbosch (bij hetoude kerkje aan

bewoonstervan De Witte Poort, vrouwe Maria J.H .C. van

Abtkerk aan de Dennenstraat is nauw met hen verbonden .

de Dorpsstraat) kende twee secties, de lijnen naar Beek

Lamsweerde, weduwe van jonkheer Thomas C.M. van

Tot in de 19e eeuw beschikte de katholieke bevolking van

en Berg-en - Dal ieder drie. Er waren toen ook al dagkaar-

Rijckevorsel, in 1906 overleed, vermaakte zij een groot deel

Hees en Neerbosch (en dat was verreweg de meerder-

ten voor de kapitale som van 75 cent 1e, of6o cent 2e klas.

van het landgoed aan de orde der Dominicanen . Behalve

heid) niet overeen geschikte gebedsruimte. Hun oude

Op de website van noviomagus.nl kunt u ze in kleur zien.

een kloostercomplex bouwden de Dominicanen hier ook

kerken aan de Dorpsstraat (Hees en Neerbosch) waren

Al meerdan een halfmiljoen be zoekers bezochten deze

een schoolgebouw, dat als het Dominicuscollege haar

na 1600 overgegaan in protestantse handen en het was

mooie Nijmeegse site.

deuren opende (voor jongens) in 1927. De terugloop van

sindsdien in Nijmegen voor katholieken verboden openlijk

destenen bank I december2oo8
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Rosastichting, 1930

Achterkant kerk. Restauratie 1996
Parochiehuis

Parochiehuis, bestuur, ca 1930,
Boerenleenbank

12

19e eeuw de aanzet tot de bouw van een nonnenklooster

jan Albers was langetijd de bewonervan die boerderij,

hier. Als pastoorvan Hees en Neerbosch constateerde

daarna kwam de bloemenhandel Van Maasakker erin.

hij een behoefte aan (katholiek) onderwijs voor de meis-

Ernaast liggen de uitgestrekte velden van de sportclub

jes en dus werden de Dominicanessen benaderd. Ook in

Quick 1888, een begrip in sportief Nijmegen en verre

voorhun geloof uit te komen. Toen datinde 19e eeuw wel

de 21e eeuw heeft de Zon als café niet meer gehaald. Op

weer mogelijk werd, schonk de familie Van Rijckevorsel

dit moment rust er geen horecabestemming meer op het

ditgeval werd grond beschikbaargesteld door de heer

omgeving. Sportvereniging Quick kwam hier beginjaren

een deel van hun gronden aan de parochie van Hees en

gebouw en is het in gebruik als kantoor.

en mevrouwVan Rijckevorsel.ln 1848 kwamen de eer-

zestig van de Hazekampseweg en de vereniging had zoveel

Neerbosch om daar een grote kerk te bouwen. Als architect

Een klein stukje verder, links en schuin tegenover de Zon,

ste zusters, de eersten van een groot aantal religieuzen,

velden nodig, dat een hier gelegen enigszins bouwvallige

werd de bekende Limburgse bouwmeester Pierre Cu ij pers

staat nog een restant van het katholieke verleden van Hees

die zich ruim honderd jaar hebben ingezet voor lager

boerderij, eigendom van de Schnitzler Pa rapluiefabriek

gevraagd. De bisschop van Den Bosch, monseigneur

en Neerbosch: het voormalige (Boeren)bondsgebouw, later

onderwijs. De huidige school de Lanteerne heeft haar

in Bottendaal, uiteindelijk moest wijken . In die boerde-

Godscha Ik, wijdde de Antonius Abtkerk in 1880 plechtig

Parochiehuis. De Stenen Bank schreef er in 2005 uitge-

wortels bij de Dominicanessen, maar ook middelbaar

rij woonden sinds 1933 de ouders van Henk Verweij. Zij

in. Ruim honderd jaar later moest gekozen worden voor

breid overtoen de parochie hetgebouwvan de hand wilde

onderwijs, de MMS, later Scholengemeenschap Nijmegen

bewoonden de boerderij samen met nog twee andere
gezinnen en hadden 3 ha grond tot hun beschikking voor

oplossingen voortwee met elkaar verbonden problemen:

doen. De Vereniging Dorpsbelang Hees heeft een aantal

West, en een kweekschool voor onderwijzeressen. De

de terugloop van het aantal kerkgangers en restauratie

keren gebruik gemaakt van deze ruimte. Dat kan helaas

huidige Rosastichting in Nijmegen is ontstaan aan de

landbouw en een tuiniersbedrijf. Een groot deel van deze
grond en het erachter gelegen Verkennersbos werden

van een in slechte staat verkerend kerkgebouw. Gekozen

niet meer. Nu is in het Parochiehuis het medisch centrum

Dennenstraat. Van de oorspronkelijke gebouwen is enkel

werd voor een grondige restauratie en sinds 2001 is de

Hees- Neerbosch gevestigd .

nog het Moederhuis bewaard gebleven, de overige gebou -

sportterrein van Quick. Beginjaren zeventigwerd de boer-

Antonius Abtkerk, inclusief de prachtige ramen, weer

Achter nr.111 van de Dennenstraat (bij De Blécourt het

wen zijn vanaf1979 gesloopt.

derij afgebroken en kwam alle grond bij Quick. Tijdens de

helemaal op orde. Achter de kerk bevindt zich nog altijd de

huis van den huisschilder M. Heymans; sedert een aan -

Vierdaagse worden de velden ingericht als camping voor

rooms-katholieke begraafplaats, met daarop onder andere

tal jaren is dit pand een gemeentelijk monument) is een

Voetbal en fietsen

Vierdaagselopers en onze eigen buurtsuper, Henny jansen

het grafvan Maria J.H .C. van Rijckevorsel van Lamsweerde.

nieuw kantoorvan Dada Consultancy verrezen. Dit bedrijf

Slechts kort besteden we aandacht aan de Dennenstraat

(de opvolgervan Michel Theunissen), verzorgt hierdan de

richt zich op de registratie van geneesmiddelen in Europa.

vanaf de kruising met de Rosa de Limastraat tot de

winkel en rijdt dus niet door Hees! Eerder schreven we uit-

Pastorie en Boerenbond

Links van deze nieuwbouw stonden tot voor kort nog

Graafseweg. Dit deel van de Dennenstraat valt buiten

gebreid over Huize Dehon, vlak voor de Graafseweg, links.

Links van de kerk staat de fraaie pastorie, die ouder (van

delen overeind van de Scholengemeenschap Nijmegen

het verenigingsgebied, vandaar. We vinden hier rechts

Huize Dehon is velejaren geleid vanuit hetjozefklooster

ca.1840) is dan de kerk. Op dit moment wordt de pastorie

West, ooit begonnen als MMS, later een school voor MAVO

de zaak van jan Thoonen (fiets en fitness), aldaar geves -

aan de Kerkstraat. Tegenover Huize Dehon, waar nu het

voornamelijk bewoond door kamerbewoners. Verborgen

en HAVO en al weer een aantal jaren onderdeel van het

tigdvanaf 1962 - daarvoor had Thoonen zijn zaak bij zijn

hoofdveld is van Quick, had Pierson (eigenaar van Huize

achter de kerk staat het gebouwtje (de blokhut) van de

Dominicuscollege. Ze zijn nu gesloopt en er wordt op dit

vaderop de smederij, aan de Dr. de Blécourtstraat, aan

Dehon) een weiland .

scoutinggroep St. Albertus. Op initiatiefvan de toenmalige

moment druk gebouwd aan een fors aantal woonhui zen.

de andere kant van de Energieweg. Thoonen begon zijn

kapelaan van de Antonius Abtkerk, Lemeer, werd in 1932

Ook de jaren '6o bank aan de overkant maakt inmiddels

bedrijfaan de Dennenstraat in de voormalige groentezaak

Het Slqtje van de Baron

een rooms - katholieke verkennerbeweging (dus enkel voor

plaats voor een a ppartementenblokje.

van Wim Bernsen; daarvoor had hier een vleeshandel Van

Wel binnen de grenzen van de Vereniging Dorpsbelang

jongens) opgericht. De huidige blokhut is in de jaren vijftig

Over het kloostervan de zusters Dominicanessen van

Veenendaal en een vleeshandel Van Nuy in het pand (een

Hees ligt het zogenaamde Slotje van de Baron aan de

gebouwd.

Neerbosch is al vaker geschreven in De Stenen Bank.

oude boerderij) gezeten. In 2004, jan Thoonen werd toen

Neerbosscheweg.ln 1908lietjonkheer Eugène van

Dr. de Blécourt schrijft al over café- billiard de Zon . Nog

Gelukkig openen de zusters nog regelmatig de voordeur

65, nam Arthur Kroon (getrouwd met een nichtje van jan

Rijckevorsel van Kessel (die de grond weer had gekocht

in de jaren negentigvan de 20e eeuw zag heter, na een

van het statige Moederhuis aan de Dennenstraat om

Thoonen) de fietsenzaak over, maar nog wel onder de

van de erven van Thomas van Rijckevorsel) dit buiten bou-

brand, naar uit, dat de Zon de horecabestemming zou

nieuwsgierige buurtbewoners een kijkje binnen te gun -

oude, vertrouwde naam! Schuin achterThoonen is, in een

wen . Bij dit landgoed hoorde ook een fraai bosje, het Bosje

behouden: er werd grondig gewerkt aan de herbouw. Maar

nen. Pastoor Dominicus van Zeeland gaf halverwege de

oude boerderij (uit 1774), kinderdagverblijfIkke gevestigd.

van de Baron, dat bij de aanleg van de Neerbosscheweg
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Tuinenwedstrijd Hees 1913
Door: jas Hekking

Niet alleen vandaag trekken de Heese tuinen de aandacht

in de jaren zestig doordie weg afgescheiden werd van

nomen, motie van de Nijmeegse gemeenteraad op 2 febru-

het hoofdgebouw en vanuit Hees (voorlopig?) niet meer

ari 2000: als gemeentelijk monument verdient het Slotje

bereikbaar is. Bij het overlijden van de laatste baron in 1973

veel meer aandacht van de gemeente! Opdat de laatste

werd het Slotje verkocht en had het, vooral, onder telkens

regels van De Blécourt tenminste nog voor een stukje

wisselende namen een horecabestemming. Wij herin -

bewaarheid blijven: "... en zoo za l de heerlijke omgeving

neren ons nog de namen King's Residence, Coccodrillo en

nog lang voor sloopershanden gespaard blijven."

Het Slot van de Baron. Sinds 2004 heet het Slotje Chateau

Maar geldt dat niet voor veel meer fraaie plekken in Hees,

Neerbosch, maar wat daar nu precies gaat gebeuren is

die wij tijdens onze wandelingen gepasseerd zijn??!

onduidelijk. Wel weten we ons gesteund door een, aan ge-

------------------------------------

De uitgeloofde prijzen werden in Hotel "Heeslust" op

van de tuinen Iiefhebbers, ook zo'n honderdjaar ge leden.

Dinsdag 1juli aan de winnaars overhandigd, waarbij de

zo meldde de Gelderlander van 8 mei 1913 onder de kop

voorzittervan "Dorpsbelang" onder een dikwijls onder-

Wedstrijd in Siertuinen:

broken applaus een gloedvolle toespraak hield, waarin hij

'Door de uereeniging "Dorpsbelang"te Hees wordt, ter herdenking van het gouden jubeljaar van Nederlands onafhankelijkheid, voor haar leden een wedstrijd uitgeschreven in
twee rubrieken: 1e. voor siertuinen met vasten tuinman; 2e
voor siertuinen zonder vasten tuinman. Beschikbaar gesteld
zijn de navolgende prijzen: voor rubriek 1: 1e prijs fiS, 2e pr.
j12,SO, 3e pr.jlO, 4e pr.fJ,SO, se pr.f S, 6e pr.f2,SO, 7e pr.f2,SO.
Voor rubriek 11: 1e pr.fw, 2e pr.fJ,SO, 3e pr.fs, 4e pr.j2,so, se
pr.j2,so. Nadere inlichten zijn desgewenscht te bekomen bij
den heer A. Pascal, uil/a "Rica'; Voorstadslaan te Hees, en bij
den heer ).A.E. van Aalst, huize "Bosch lust" te Neerbosch De
keuring heeft plaats gedurende de maand juni en de prijsuitdeeling op I juli a.s. in Hotel "Hees/ust'; des na middags
om s uur. De aangifte moet geschieden bij den heer ).A.E. van
Aalst....'

deed uitkomen, dat het streven van "Dorpsbelang" werd
gewaardeerd door de Schependommers, door zoo hunne
medewerking te verleenen opdat de vreemde! i ng zoowel
als de inwoners van Nijmegen moesten getuigen dat het er
mooi was in het lang teruggezette Schependom. De fanfare van Hees- Neerboschluisterde de prijsuitdeeling op met
haar keurigst repertoire, dat de aanwezigen in zeer feestelijke stemming bracht. De commissie uit het bestuurvan
Dorpsbelang, voor de regeling van den wedstrijd in siertuinen bestond uit de heeren j .A.E. van Aalst te Neerbosch en
A. Pascal te Hees, terwijl alsjuryfungeerden de heeren
G. Gerritsen, H.J. Peters enG, Niemeijer jr. te Nijmegen.
De artikelen geven een aardig beeld wie hier woonden en
wie zich de luxe van een tu inm an kon permitteren. Aardig
is dat voortuinen met tuinman meer en hogere prijzen

Met vasten tuinman

werden uitgeloofd en dat G. Kam, de man van Museum

En dan willen we natuurlijk graag weten hoe het afliep.

Kam, lid was van Dorpsbelang.

Nou datstaatopvrijdag4juli in de krant:
Rubriek 1- Tuinen met vasten tuinman

1e prijs Mevr. Carré, Voorstadslaan, Hees; 2e pr. den heer
G. Wieseman, Dorpsstraat, id; 3e pr.jhrV. v. Rijckevorsel
v. Kessel, id, id; 4e pr. Dr J.J. de Blécourt, id, id; se pr. Den
heer J.A. van Zijp, id,id; 6e pr. Den heer j.A.E. van Aalst, id,
Neerbosch; 7e pr. Den heer G. Kam, Berg en Dalschenweg,
Nijmegen.
Rubriek 11- Tuinen zonder vasten tuinman .

1e prijs den heer A. Pascal, Voorstad slaan, Hees; 2e pr. mevr
wed . Geurst-Toonen, Dorpsstraat, id; 3e pr. den heer J.J.P.
Corstiaensen, id,id ; 4e pr. damesKoekeren Suringa, id,id;
se pr. den heerTiekier Wybrandi, Graafschenweg.

De tu in van mevr. Carré, maar dan in de tijd
van Insulinde

Dit industrielegebouw I igt verscholen achter Oranjestein aan de Kerkstra at.
Wie kan ons vertellen wat de functie van dit gebouw is geweest? Mail het de redactie:
dorpsbelanghees@planet.nl of naar het redactieadres: Schependomlaan 14
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Even voorstellen

TH DD NEN

Ik ben Frankjongejan, ik woon al ruim 35jaar in huize
Beau-Lieu aan de Korte Bredestraat in Hees en ben
sinds een halfjaarvaste fotograafvoor de Stenen Bank.

METAALBOUW

Fotografie is van kinds af aan mijn hobby, of beter passie,
geweest naast extreme reizen en mijn liefde voor oude
technieken. Ik begon te fotograferen met een Kodak-box,

SINDS 1897

daarna kwamen Agfa -c lick en -clack gevolgd door een
serie spiegereflexen. Vergroten en afdrukken heb ik lang
zelf gedaan. Maar met het beter en vooral goedkoper worden van de laboratoria, en door het toenemend bewustworden van de wel erg vieze chemicaliën, ben ik het gaan
uitbesteden. Tegenwoordigfotografeer ik nog uitsluitend
digitaal en kan daardoor gelukkig weer zelfmijn foto's
bewerken (Photoshop). Sinds een jaar ben ik met de Vut en
heb dus meertijd die ik gedeeltelijk aan de Stenen Bank wil
besteden

Gezocht Coördinatorverhuur Petruskerk
Wat vragen we van de coördinator verhuur?
- Kunnen omgaan met E-mail.
- Zorgvuldigheid: afspraken, bijhouden agenda.

Op zondagmorgen/middag wordt de kerk gebruikt
voor de eredienst. De overige tijd is beschikbaarvoor
verhuur, bv. concerten, huwelijken, uitvaartdiensten,
recepties en exposities. Voor deze verhuur zoekt de
PGN (Protestantse Gemeente te Nijmegen) een coördinator. Zo'n 30 keer per jaar wordt de kerk verhuurd,
meestal voor concerten . Wat houdt de taak van de
coördinator in?

- Enthousiasme; promotie Petruskerk.
- Takt: afstemming met vaste gebruikers van de kerk.
- Het is praktisch als de verhuurder in de buurt van de kerk
woont.
- Tijd: in uren kost het niet zo veel tijd, maarwel veel klei ne regelactiviteiten .

Wat knJ

i

r"

r

u

1

- Leuk om te doen; de Petruskerk is een fijne, sfeervolle
-Vooraf: afspraken maken met huurder over datum, tijd
en kosten, beheer agenda, regelen verwarming,
-Op de dag zelf: praktische afspraken over gebruik, zoals
openen/sluiten, brandveiligheid, gebruik keuken, oprui men etc.
- Tijdens de activiteit hoeft de coördinator niet aanwezig

locatie om te verhuren
- Interessant: omgang met koren, orkesten, kunstenaars.
- Nuttig vrijwilligerswerk; de verhuur geeft inkomsten

METALEN RAMEN
[AUTOMATISCHE] DEUREN
FIJN STAALWERK

WINKELPUIEN
REPARATIES METALEN PUIEN

voorde PGN.
- Een vrijwilligersvergoeding is mogelijk, bijvoorbeeld een
percentagevan de verhuur.

te zijn. Na afloop, controle en afsluiten. Tenslotte de afrekening verzorgen.

Int r
Heeft u interesse of wilt u meer weten, neem dan contact
op met de beheerdervan de Petrus kerk,
Piet Koster, tel: 024-378 3712 gsm: o6 27096249
Email: p.koster7@chello.nl
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< adverte nties >

< advertenties >

IN STALLATIE BUREAU W ELLEN

Sc hol a

Gas, Water, CV, Elektra, Zonne-energie

Praktijk voor supervisie e.a. begeleidingsvormen

Dennenstraat 114

C.J. W . van der Donk

6543jW Nijmegen

tel 024 378 28 95
fax 024 378 53 66
e-mail info@wellen.net

Kometenstraat 30
6543 XJ Nijmegen
tel. 024-378 26 02
e-mail info@schola.nu
www.schola.nu

Gelegen onder de molen in het Florapark kunt u
Dineren en Feesten in huiskamersfeer.
Ons restaurant is donderdagvanaf17.00 uur
en zondag vanaf 10.00 uur geopend.
De overige dagen zijn er diverse mogelijkheden
voor groepen van 20 tot 130 personen om uw

GEVESTIGD:

gelegenheid persoonlijk te vieren.

psychologenpraktijk Bernts & Bloo

U bent van harte welkom in 't Sfeerhuys

Mw. Drs S.J .H. BERNTS

Debby & Dennis

Mw. Drs R.J.K. BLOO

't Sfeerhuys de Looimolen

Dr. de Blécourtstraat 38

RENOVATIE

Looimolenweg 15 Nijmegen
. . • • 024 379 06 76
www.sfeerhuys.nl

6541 DJ Nijmegen

ONDERHOUD

Wel even reserveren!

Mobiel: o6 410 65 111

WANDAFWERKING

TINK, Wil EN KAlT MET 1/JZIER

postkantoor

grafische vormgeving

vormweijs

brunël

typografie

Fuchsiastraat 22/24 Nijmegen

webdes1gn

>Makkelijk bereikbaar
Korte Bredestraat 54
6543 ZS Nijm egen

M

06 - 505 301 88

T

024- 378 72 13

w www.vormweijs.nl

Ouderwets gezellig eten, met een vleugje van nu!

>Volop gratisparkeergelegenheid

Kerkstraat 205
6543 KJ Nijmegen

>Leuk assortiment in de winkel (o.a. Diddl)

Tel. (024} 3732007
Fax. (024) 3730091

info@gasterija lstoen.nl
www.gasterija lstoen .nl

>Uitgebreid dienstenpakket in het postkantoor
>Winkel en postkantoor reeds om o8.oo u open

We zoeken nog personeel voor de bediening!
Mail naar: limbu173@planet.nl

(ma t/m vr)
>U bent van harte welkom

Fiets & fitness
Open!
imone we ijs • Lid bno
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winkel
postkantoor
Fax

(024} 388 69 76
(024} 378 ss 10
(024} 373 28 27

Dennenstraat 6g
6543 jP Nijmegen
te l (0 24) 377 oo o6
fax (024) 373 33 ss

destenen bank I december 2oo8 19

De Stenen Bank is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelang Hees. Deze vereniging streeft naar het
behoud van het groene en dorpse karakter van Hees.
Het bestuurvan de Vereniging Dorpsbelang Hees

Lid worden?

Toon Zondag (penningmeester). tel 024 378 28 76

U kunt lid worden via e-mail met de ledenadministratie ofteie-

Ton van Seters (voorzitter a.i.), secretaris, tel 024 377 07 65

fonisch via het secretariaat van de vereniging. Het lidmaatschap

Siebold de Graaf

kost € 10,- per jaar. Hiervoor ontvangt u een acceptgirokaart. lnd ien

Minny Schennink-Paus

u elektronisch betaalt verzoeken wij u om tevens uw adres en post-

Secretariaat

code te vermelden .

Ton van Seters, tel 024 377 07 65

e-mail penningmeester: financien@dorpsbelanghees.nl

'

Schependomlaan 14, 6542 RM Nijmegen
e-mail: dorpsbelanghees@planet.nl

Werkgroepen/dossiers en contactpersonen

giro: 349955 t.n.v. Vereniging Dorpsbelang Hees

Park West: Cor van den Donk a.i., tel. 024 373 34 88

Ledenadministratie

Historie: jan Brauer a.i., tel. 024 378 56 82

ledenadmin@dorpsbelanghees.nl

Ruimtelijke Ordening: Johan van der Mee, tel. 024 377 42 62

Redactieadres van de Stenen Bank

Milieu: Ton van Seters, tel 024 377 07 65

Schependomlaan 14,6542 RM Nijmegen, tel 024 377 07 65

Sociaal: Mieke Welsehen a.i., tel. 024 377 8164

e-mail dorpsbelanghees@planet.nl

Redactieleden

Let op!

jan Brauer, Henk Termeer, Jacques de Vroom en, Wil ma van Seters.

Kopij inleveren voor 1 maart op het redactieadres.

vormgeving: Hendriek Mulder, fotografie: Frank jongejan,
advertenties: Toon Zondag

Nieuwjaarsreceptie Hë·es o·:p gjanuari
) ____ ./

\,1-\

l
Vrijdag g januari 1g.oo-22.oo uur:
Nieuwjaarsreceptie voor de bewoners van
Hees in de Petrus kerk, Schep~ndomlaan Ss
met een drankje en muzikale omlijsting.
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